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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. A/7/2018
bod c).
Rozpočet bol zmenený deväť krát:
- prvá zmena schválená dňa 21.01.2019 uznesením č. A/6/2014 bod b.
- druhá zmena schválená dňa 10.04.2019 uznesením č. A/2/2019 body b, c, d a e.
- tretia zmena schválená dňa 14.05.2019 uznesením č. A/3/2019 body c a d.
- štvrtá zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. A/4/2019 body d,e,f,g,h,ch,i a j.
- piata zmena schválená dňa 19.08.2019 uznesením č. A/5/2019 body c, d, e a f.
- šiesta zmena schválená dňa 18.09.2019 uznesením č. A/6/2014 bod b.
- siedma zmena schválená dňa 08.10.2019 uznesením č. A/6/2019 bod b.
- ôsma zmena schválená dňa 03.12.2019 uznesením č. A/7/2019 body b a g.
- deviata zmena schválená dňa 17.12.2019 uznesením č. A/8/2019 bod b.
Rozpočet obce k 31.12.2019

264 561,56

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
348 168,07

264 561,56
0,00
0,00

295 386,56
0,00
52 781,51

264 553,00

310 331,65

254 543,00
0,00
10010,00

273 374,00
26 947,65
10010,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
348 168,07

Skutočnosť k 31.12.2019
324 192,88

% plnenia
92,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 348 168,07€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
324 192,88€, čo predstavuje 92,84% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
295 386,56

Skutočnosť k 31.12.2019
297 653,27

% plnenia
100,77

Z rozpočtovaných bežných príjmov 295 386,56€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
297 653,27€, čo predstavuje 100,77% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
247 361,56

Skutočnosť k 31.12.2019
250 904,91

% plnenia
101,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 215 738,00€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 219 493,26€, čo predstavuje plnenie
na 101,74 %.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za
vývoz KO a DSO a daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 31 623,56€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 31 411,65€, čo je
99,33% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 547,23€, dane zo stavieb boli v sume
3 715,41€. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 553,66€ z dane za psa, 196,00€ z dane za
verejné miesto, 11 875,79€ z poplatku za vývoz TKO a DSO a 5 523,56€ daň za jadrové
zariadenia. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na daniach v sume 151,45€ a nedoplatok na
poplatku za KO v sume 5 031,91€.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
5 918,00

Skutočnosť k 31.12.2019
5 634,79

% plnenia
95,21

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 368,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 298,80€, čo je 98,42
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 568,00€ a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 730,80€.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 1 550,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 335,99€, čo je 86,19%
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
31 697,00

Skutočnosť k 31.12.2019
31 566,79

% plnenia
99,59

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 31 697,00€, bol skutočný príjem vo výške
31 566,79€, čo predstavuje 99,59% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z predaja tovarov a služieb, pokuty a
penále za porušenie predpisov, stravné v ŠJ, platby za odber vody, úroky, príjmy z vratiek
a vrátené prostriedky NDS.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 410€ bol skutočný príjem vo výške 9 546,78€, čo
predstavuje 91,71% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Štátny rozpočet
Trnavský samosprávny kraj

Suma v €
Účel
8 896,87 Prenesený výkon štátnej správy
8896,87
649,91 Grant na beh Hornozelenická 5

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
2 980,00

% plnenia
-

Kapitálové granty a transfery
Z rozpočtovaných 0€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 980,00€.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
ČSOB nadácia

Suma v €
Účel
2 980,00 Vybudovanie detského ihriska v
MŠ

Dotácia bola účelovo určená a do konca roka 2019 nebola vyčerpaná.
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
52 781,51

Skutočnosť k 31.12.2019
22 612,95

% plnenia
42,82

Z rozpočtovaných finančných príjmov 52 781,51€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
22 612,95€, čo predstavuje 42,82% plnenie. Z rezervného fondu bolo do rozpočtu cez príjmové
finančné operácie zapojených 7 876,13€, z Investičného fondu obce 6 420,81€, z nevyčerpanej
dotácie na vonkajšie fitnes ihrisko z minulého roka 6 017,52€, z prostriedkov školskej jedálne
z minulého roka 124,79€ a z nevyčerpanej dotácie od NDS za výrub stromov v celkovej výške
2 173,70€.
Na nákup snežnej frézy sa čerpala suma 1026,70€ z prostriedkov NDS, nákup a inštalácia žalúzií
na budovu OÚ 392,66€ - financované z rezervného fondu obce, realizácia prípojky nového
obecného rozhlasu v budove OÚ 1270,91€ - financované z rezervného fondu obce, doplnenie
projektovej dokumentácie parku 780€ - financované z prostriedkov NDS, kapitálový transfer
Združeniu obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice na vybudovanie spojovacieho chodníka medzi
obcami v sume 1000€ - financované z rezervného fondu obce, vybudovanie vonkajšieho fitnes
ihriska v sume 6017,52€ - financované z dotácie zo ŠR, ktorú sme obdržali v roku 2018
a spolufinancovanie fitnes ihriska v sume 1464,96€ - financované z rezervného fondu obce,
nákup 2 kusov lavičiek a koša – na dovybavenie vonkajšieho fitnes ihriska v sume 436,01€ financované z rezervného fondu obce, nákup podlahy do budovy OÚ v sume 1050€ financované z rezervného fondu obce, renovácia vnútorných dverí v budove OÚ v sume 646€ financované z rezervného fondu obce, výstavba vsakovacej šachty pri dome č. 190 v sume
545,11€ - financované z rezervného fondu obce, nákup lavičky a koša do obecného parku v sume
367€ - financované z prostriedkov NDS, nákup podlahy do sobášnej miestnosti v budove OÚ
v sume 1070,48€ - financované z prostriedkov rezervného fondu obce, nákup a zapojenie novej
rozhlasovej ústredne v budove OÚ v sume 831,19€ - financované z prostriedkov investičného
fondu obce, oprava chodníka pred domom č. 90 v sume 2607,10€ - financované z prostriedkov
investičného fondu obce, oprava cesty na križovatke oproti ihrisku v sume 2340€ - financované
z investičného fondu obce, renovácia a oprava fasády na budove OÚ v sume 207,55€ financované z investičného fondu obce, nákup a inštalácia sieťok proti hmyzu na okná budovy
OÚ v sume 325,50€ - financované z prostriedkov investičného fondu obce, rozšírenie verejného
osvetlenia o lampu pred budovou OÚ v sume 109,47€ - financované z prostriedkov investičného
fondu obce.
V rozpočtovanom roku boli príjmy z poplatkov za stravné v sume 4 627,16€, príjmy za vodu
14 591,79€ a tvorba sociálneho fondu bola vo výške 946,66€.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
310 331,65

Skutočnosť k 31.12.2019
282 141,89

% čerpania
90,92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 310 331,65€ bolo skutočne čerpané
v sume 282 141,89€, čo predstavuje 90,92% čerpanie.

k 31.12.2019
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
273 374

Skutočnosť k 31.12.2019
249 152,12

% čerpania
91,14

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 273 374€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
249 152,12€, čo predstavuje 91,14% čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 118 070€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 104 247,42€, čo je
88,29% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného
stavebného úradu, pracovníkov pracujúcich na dohody a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 41 305€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 39 643,39€, čo je
95,98% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 103 049€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 88 326,85€, čo je
85,71% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9 590€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7 486,38€, čo predstavuje
78,06 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019
26 947,65

Skutočnosť k 31.12.2019
22 488,16

% čerpania
83,45

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 26 947,65€ bolo skutočne čerpané
v sume 22 488,16€, čo predstavuje 83,45% čerpanie.

k 31.12.2019

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) nákup snežnej frézy
Z rozpočtovaných 1 026,70€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 1 026,70€, čo predstavuje
100% čerpanie.
b) nákup inštalácia žalúzií na budovu OÚ
Z rozpočtovaných 400€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 392,66€, čo predstavuje 98,17%
čerpanie.
c)realizácia prípojky nového obecného rozhlasu v budove OÚ
Z rozpočtovaných 1 300,00€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 1 270,91€, čo predstavuje
97,76% čerpanie.
d) doplnenie projektovej dokumentácie parku
Z rozpočtovaných 780€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 780€, čo predstavuje 100%
čerpanie.
e) kapitálový transfer Združeniu obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice na vybudovanie
spojovacieho chodníka medzi obcami
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Z rozpočtovaných 1000,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 1 000€, čo predstavuje 100%
čerpanie.
f) vybudovanie vonkajšieho fitnes ihriska
Z rozpočtovaných 7 482,48€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 7 482,48€, čo predstavuje
100% čerpanie.
g) nákup lavičiek a koša – doplnenie k vonkajšiemu fitnes ihrisku
Z rozpočtovaných 500€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 436,01€, čo predstavuje 87,20%
čerpanie.
h) nákup podlahy do budovy OÚ
Z rozpočtovaných 2 000,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 1 050€, čo predstavuje 52,50%
čerpanie.
i) renovácia dverí v budove OÚ
Z rozpočtovaných 650€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 646€, čo predstavuje 99,38%
čerpanie.
j) výstavba vsakovacej šachty pri dome č. 190
Z rozpočtovaných 1 500€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 545,11 čo predstavuje 36,34%
čerpanie.
k) nákup lavičky a odpadkového koša do obecného parku
Z rozpočtovaných 367€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 367€, čo predstavuje 100%
čerpanie.
l) nákup podlahy do sobášnej miestnosti v budove OÚ
Z rozpočtovaných 1 500€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 1 070,48€, čo predstavuje 71,37%
čerpanie.
m) nákup a zapojenie rozhlasovej ústredne v budove OÚ
Z rozpočtovaných 1 000€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 831,19€, čo predstavuje 83,12%
čerpanie.
n) oprava chodníka pred domom č. 90
Z rozpočtovaných 2 800€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 2 607,10€, čo predstavuje 93,11%
čerpanie.
o) oprava cesty na križovatke oproti ihrisku
Z rozpočtovaných 2 400€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 2 340€, čo predstavuje 97,50%
čerpanie.
p) renovácia a oprava fasády na budove OÚ
Z rozpočtovaných 1 000€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 207,55€, čo predstavuje 20,76%
čerpanie.
r) nákup a inštalácia sieťok proti hmyzu na okná budovy OÚ
Z rozpočtovaných 332€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 325,50€, čo predstavuje 98,04%
čerpanie.
s) rozšírenie verejného osvetlenia o lampu pred OÚ
Z rozpočtovaných 109,47€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 109,47€, čo predstavuje 100%
čerpanie.
Z celkových výdavkov obce bolo vyčerpané na príspevok na stravu učiteliek materskej školy
92,66€, na stravu pracovníkov obecného úradu obce 400,95€, na výdavky školskej jedálne –
nákup potravín, mäsa – 4 751,95€ a na bežné výdavky na vodovod 11 641,62€.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
10010,00

Skutočnosť k 31.12.2019
10008,00

% čerpania
99,98
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 010€ bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 10 008€, čo predstavuje 99,98% čerpanie. Výdavkové finančné operácie
tvorí splácanie bankového úveru.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu – výsledok
hospodárenia obce
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtuupravený výsledok hospodárenia obce
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v €
297 653,27
297 653,27
249 152,12
249 152,12
48 501,15
2980
2980
22 488,16
22 488,16
-19 508,16
28 992,99
15 159,01
13 833,98
22 612,95
10 008

12 604,95
323 246,22
281 648,28
41 597,94
15 159,01
26 438,93

Vylúčenie z prebytku v sume 15 159,01€ tvorí:
- nevyčerpaná kapitálová dotácia na vybudovanie detského ihriska v MŠ vo výške 2980€
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na stravu predškolákov vo výške 634,80€
- vrátené prostriedky z NDS vo výške 8 594,04€
- prostriedky vodovodu vo výške 2 950,17€
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Schodok kapitálového rozpočtu v sume -19 508,16€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :
-

z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií 61 106,10€.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 26 438,93€ navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 2 700€
- tvorbu fondu na rozvoj obce vo výške 23 738,93€.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, investičného fondu
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok -uz. č. A/4/2019 bod b)
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. A/2/2019 bod d) zo dňa 10.04.2019
žalúzie na OÚ 392,66
-uznesenie č. A/2/2019 bod e) zo dňa 10.04.2019
zriadenie prípojky obecného rozhlasu 1 270,91
-uznesenie č. A/3/2019 zo dňa 14.05.2019 bod d)
kapitálový transfer Združeniu obcí Horné
Zelenice a Dolné Zelenice 1000,00
- uznesenie č. A/4/2019 zo dňa 25.06.2019 bod e)
spoluúčasť na financovaní vonkajšieho fitnes
ihriska 1464,96
- uznesenie č. A/4/2019 zo dňa 25.06.2019 bod f)
obstaranie smetného koša k vonkajšiemu fitnes
ihrisku 77,88
- uznesenie č. A/4/2019 zo dňa 25.06.2019 bod
ch) renovácia dverí na OÚ 646,00
- uznesenie č. A/4/2019 zo dňa 25.06.2019 bod g)
podlahová krytina v budove OÚ 1050,00
- uznesenie č. A/4/2019 zo dňa 25.06.2019 bod f)

Suma v €
8 756,04
3 510,74
0,00
0,00
7 876,13
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nákup 2 lavičiek k vonkajšiemu fitnes ihrisku
358,13
- uznesenie č. A/5/2019 zo dňa 19.08.2019 bod d)
obstaranie podlahy do sobášnej miestnosti na OÚ
1070,48
- uznesenie č. A/4/2019 zo dňa 25.06.2019 bod i)
vybudovanie vsakovacej šachty pri dome č. 190
545,11

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

0,00
0,00
4 390,65

Investičný fond na rozvoj obce
Tvorba a použitie investičného fondu na rozvoj obce.
OZ Uznesením č.: A/4/21018 bod a) zo dňa 18.06.2018 schválilo vytvorenie Investičného fondu
na rozvoj obce.

Investičný fond na rozvoj obce
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok -uz. č. A/4/2019 bod b)
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie investičného fondu:
- uznesenie č. A/5/2019 zo dňa 19.08.2019 bod f)
obstaranie rozhlasovej ústredne 674,60
- uznesenie č. A/5/2019 zo dňa 19.08.2019 bod e)
obstaranie sieťok proti hmyzu na budovu OÚ
283,50
- uznesenie č. A/5/2019 zo dňa 19.08.2019 bod
f) zapojenie rozhlasovej ústredne v budove OÚ
156,59
- uznesenie č. A/6/2019 zo dňa 08.10.2019 bod b)
dokúpenie 1 kusa sieťky proti hmyzu na budovu
OÚ 42,00
- uznesenie č. A/6/2019 zo dňa 08.10.2019 bod g)
renovácia fasády na budove OÚ 110,99
- uznesenie č. A/65/2019 zo dňa 08.10.2019 bod
d) rekonštrukcia a oprava chodníka pred domom
č. 90 2607,10
- uznesenie č. A/6/2019 zo dňa 08.10.2019 bod f)
oprava križovatky oproti ihrisku 2340,00
- uznesenie č. A/7/2019 zo dňa 03.12.2019 bod
g) rozšírenie verejného osvetlenia 109,47
- uznesenie č. A/6/2019 zo dňa 08.10.2019 bod g)
nákup materiálu na renováciu fasády OÚ
96,56

Suma v €
0,00
27 900,00
0,00
6 420,81
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

0,00
21 479,19

Sociálny fond
Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2019.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v €
177,12
946,66
0,00
0,00
493,61
0,00
0,00
0,00
630,17

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v €

KZ k 31.12.2019 v €

1 026 893,00

911 554,29

888 830,34

750 958,60

13 231,65

12 499,65

Dlhodobý hmotný majetok

736 632,16

599 492,42

Dlhodobý finančný majetok

138 966,53

138 966,53

Obežný majetok spolu

137 016,34

159 434,27

52,70

72,01

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

3 626,65

3 043,61

133 336,99

156 318,65

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Časové rozlíšenie

1 046,32

1 161,42

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v €

KZ k 31.12.2019 v €

1 026 893,00

911 554,29

573 474,18

553 522,46

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

573 474,18

553 522,46

Záväzky

144 914,50

144 715,57

800,00

800,00

6 017,52

635,40

177,12

630,17

37 919,86

52 658,00

Bankové úvery a výpomoci

100 000,00

89 992,00

Časové rozlíšenie

308 504,32

213 316,26

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

0,00 €
3 637,85 €
0,00 €
7 982,32€
5 880,77€
34 983,15€

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška úveru

Ročná

Ročná splátka

Zostatok

Rok

splátka

úrokov

úveru

splatnosti

istiny

k 31.12.2019

za rok 2019

SLSP, a.s.

Rek.ciest

100 0000,00

10 008,00

1 242,35

89 992,00

2028
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Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na rekonštrukciu
a modernizáciu miestnych komunikácií. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 31.12.2028,
splátka istiny a úrokov sú mesačné. Istina sa začala splácať až v januári 2019.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. Obec poskytla v roku 2018 aj dotácie Centrám voľného
času v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) Zákona č.: 593/2003 Z. z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Centrum voľného času Dúha Hlohovec - na
mzdy a odvody lektorom ZÚ
Centrum voľného času pri ZŠ a MŠ Bojničky
– na dopravu na športové podujatia – atletický
krúžok
Rímsko-katolícka cirkev Horné Zelenice –
oprava fasády kostola
Cirkevný zbor evanj.cirkvi Horné Zelenice –
výmena odkvapovej sústavy na kostole
Jednota dôchodcov Horné Zelenice –
kultúrno-spoločenské podujatia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

206,00€

206,00€

0,00€

515,00€

515,00€

0,00€

500,00€

500,00€

0,00€

500,00€

500,00€

0,00€

500,00€

499,00€

1,00€

Jednota dôchodcov Horné Zelenice použila dotáciu len vo výške 499€. Nevyčerpanú dotáciu vo
výške 1€ vrátili obci. K 31.12.2019 boli vyúčtované ostatné dotácie, ktoré boli poskytnuté
v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách a v zmysle Zákona č.: 593/2003 Z. z..

9. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-H/2010/02487-2. Predmetom
podnikania je:
- prevádzkovanie verejných vodovodov V-III. kategórie.

V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok – strata

29 664,77€
14 591,79€
-15 072,98€
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10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

ÚPSVa R

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Bežné výdavky – dotácia strava

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov €
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov €
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

1 958,20

1 322,80

635,40

282,84

282,84

0,00

1 244,00

1 214,00

0,00

2 237,92

2 237,92

0,00

26,00

26,00

0,00

228,36

228,36

0,00

411,39

411,39

0,00

29,89

29,89

0,00

predškoláci, PnD
ÚPSVaR

Dotácia na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej
zamestnanosti

OÚ Trnava

Príspevok na výchovu a vzdelávanie

– odbor

detí MŠ

školstva
OÚ TT

Dotácia na matriku – prenesený

organizačný

výkon štátnej správy

odbor
OÚ TT

Dotácia na register adries –

organizačný

prenesený výkon štátnej správy

odbor
OÚ TT

Dotácia na REGOB – prenesený

organizačný

výkon štátnej správy

odbor
Ministerstvo

Dotácia na životné prostredie

živ.prostr.
Ministerstvo

Dotácia na pozemné komunikácie
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D,VaRR SR

Ministerstvo

Dotácia na stavebný poriadok 2019

903,75

903,75

0,00

1 565,94

1 565,94

0,00

D,VaRR SR
OÚ TT

Dotácia na voľby prezidenta

organizačný

a dotácia do Európskeho

odbor

parlamentu

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Trnavský
samosprávny
kraj – beh Hornozelenická
5

649,91

649,91

0,00

Obec eviduje k 31.12.2019 zostatok nevyčerpaného transferu od Národnej diaľničnej
spoločnosti v celkovej výške 33 753,15€.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková

V Horných Zeleniciach dňa 28. mája 2020
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12.Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku finančných operácií v sume 26 438,93€,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 2 700€
- tvorbu fondu na rozvoj obce vo výške 23 738,93€.
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